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JBL tilt hun gaming portfolio naar een hoger
niveau met nieuwe en verbeterde JBL Quantum
Series
JBL Quantum-lijn uitgebreid met Xbox en PlayStation compatible console headsets

CES 2023 Las Vegas, 4 januari 2023 – Opnieuw breidt JBL de JBL Quantum lijn uit. Na

het succes van de JBL Quantum 910 Wireless en JBL Quantum 610 Wireless lanceert het merk

nieuwe producten voor de Quantum-lijn, de JBL Quantum 360X/P en JBL Quantum 910X/P.

Deze nieuwe gaming headsets zijn speciaal ontworpen voor Xbox- en Playstation-consoles en

bieden gameliefhebbers kwalitatief geluid en de mogelijkheid om in elke omgeving in contact te

blijven.
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JBL is de enige gaming headset fabrikant die producten ontwikkelt met draadloze spatial audio

virtualisatie met head tracking, specifiek voor de console. De JBL Quantum 910X/P biedt

gamers JBL's QuantumSPATIAL 360 immersive audio met head tracking zodat ze geen detail

meer zullen missen tijdens het spel. De 360X/P en de 910X/P zijn uitgerust met JBL's

DualSOURCE, waardoor gamers in het heetst van de strijd geen call hoeven te missen. Het

design van de headsets is geïnspireerd op de consoles en zijn verkrijgbaar in wit en blauw voor

PlayStation en zwart en groen voor Xbox.  

"Sinds we ons in de wereld van gaming zijn gaan begeven, is het altijd onze missie geweest om

audioproducten van topkwaliteit te ontwikkelen voor gamers van alle niveaus", aldus Dave

Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division. "De producten binnen de JBL Quantum-lijn

bieden gamers uitstekende audiofuncties en innovatieve designs, zodat ze helemaal op kunnen

gaan in het spel. De producten, inclusief deze nieuwe Xbox en PlayStation toevoegingen,

geven gameliefhebbers van elk niveau een competitief voordeel."

 

JBL Quantum 910X & JBL Quantum 910P

Xbox- en PlayStation-gebruikers kunnen met deze nieuwe toevoegingen hun JBL Quantum-

headsets afstemmen op hun favoriete consoles. De JBL Quantum 910X en 910P zijn het begin

van deze veelbelovende serie en ze zijn klaar om een van de meest geavanceerde gaming

headsets op de markt te worden. De headsets zijn uitgerust met JBL QuantumSPATIAL 360

audio met geïntegreerde head tracking, waardoor gamers de allerbeste surround sound kunnen

ervaren via de USB-A/C draadloze verbinding op de console. Met Active Noise Cancelling

kunnen gamers zich afsluiten van ongewenste achtergrondgeluiden en volledig opgaan in het

spel.

 

JBL Quantum 360X & JBL Quantum 360P

Til jouw game ervaring naar een hoger niveau met de JBL Quantum 360-serie. Met de

mogelijkheid om te spelen en tegelijkertijd de headset op te laden, zullen gamers geen moment

meer missen. De JBL Quantum 360 X/P zijn voorzien van DualSOURCE, waardoor twee

apparaten kunnen worden aangesloten via Lossless 2,4 GHz en Bluetooth en de batterij tot 22

uur meegaat, wat betekent dat gamers zonder vertraging verbonden kunnen blijven met hun

teamgenoten.  

 

Alle JBL Quantum X en P headsets zijn vanaf maart 2023 verkrijgbaar op JBL.nl. Ze worden

allemaal geleverd in JBL's meest milieuvriendelijke verpakking.
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OVER JBL

Al meer dan 75 jaar geeft JBL vorm aan onvergetelijke momenten op het gebied van muziek, lifestyle, gaming
en sport. Met een uitstekende audiokwaliteit verbetert JBL de luisterervaring, terwijl iconische product designs
de individualiteit en persoonlijkheid van hun gebruikers benadrukken. Dankzij gepassioneerde en getalenteerde
ingenieurs en ontwerpers over de hele wereld loopt het merk voorop in de audio-industrie. JBL stimuleert
culturele evenementen met zijn toonaangevende JBL Pro Sound-technologie, evenals grote popcultuur
evenementen en partnerships met 's werelds beste talenten in muziek, sport of e-sports.
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